
Generalforsamling d. 03/10 2012 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

◦ Dirigent: Michael Hvam. Referent: Kirstine Dalgaard 

 

1. Fremlæggelse af formandens halvårsberetning. 

◦ Forårsfredagsbar var en succes! 

◦ Tækkerstafet med stor opbakning. 

◦ Fødselsdagsfesten gav underskud. Måske skal der et nyt koncept til. 

◦ Paint ball + fællesspisning – hyggelig aften, men med relativt få deltagere 

◦ Inascon: 1 deltog. 

◦ Indflytning i nanohuset, bar bygget. Vi mangler dog stadig eget rum, der kan aflåses. 

◦ For fremtiden er al øl- og sodavandssalg gennem Carlsberg. Carlsberg-fonden sponsorerer 

desuden fadølsanlæg, køleskab m.m. 

◦ Stor rengøringsbyrde i den nye bygning, da vi ikke kan betale os fra det 

◦ iNano skylder penge, så de vil gerne sponsorere isterningemaskine   

◦ Peter Thostrup skal være bestyrer, så vi kan blive medlem af 4F. 

◦ Aktivitetsudvalg nedsat i Nanorama til månedlige sociale arrangementer 

◦ Hytteturen var super for dem, der var med. Men der var manglende opbakning – især fra 2. 

årgang. Desuden var der problemer med bindende tilmelding fra folk, der hoppede fra. 

◦ Buckyball – besøg hos TIMINI i Norge. 

◦ Short term exchange: fem dage til Norge. Studerende kunne se, hvad vil det sige at være 

nanostuderende et andet sted. 

◦ TIMINI kommer til DK i februar. Brug for sovepladser til den tid. 

◦ Indflytterfest: Alt for mange mennesker, men stort overskud og god stemning. Manglende 

udluftning og aflåsning. 

◦ Vi arbejder på at blive debitorkunde hos Metro, da vi ikke kan købe gennem Jørgen længere. 

Et alternativ er Eva. 

◦ Vi skal grundet øget omsætning betale moms (slipper for skat, da vi er almennyttig forening) 

◦ Mangel på fredagsforedrag, da ingen professorer har kunnet stille op. Desuden har vi 

oplevet, at tilslutningen ikke har været stor. 

◦ Fremover vil der være et bar-arrangement ca. hver 14. dag. 



◦ Høj travlhed i nanorama. Derfor foreslås det, at der nedsættes studenterudvalg (et 

bestyrelsesmedlem samt andre studerende) til at stå for enkelte projekter. 

◦ Mangel på barcrew samt oprydningsfolk vil mangle fremover.  

 

1. Fremlæggelse af halvårsregnskab samt budget til godkendelse. 

◦ Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen 

 

1. Bestyrelsen fremsætter vedtægtsændringer til afstemning. 

◦ Stavefejl skal rettes, og hvad der menes med ”kvarter” skal præciseres. 

◦ Vedtægterne er enstemmigt vedtagede.  

 

1. Ideer til anvendelse af overskud. 

◦ Fisketur 

◦ Spil til hyggelige barer. 

◦ Dankortterminal (trådløs). 

◦ Virksomhedsbesøg. Eller få virksomheder til at komme til os. Penge kunne også hentes hos 

virksomhederne selv. 

◦ Cykelbar, hvor bestyrelsen (og andre) vasker folks cykler – som service. 

◦ Gulv-måtter med fredagsbar-reklame 

 

1. Valg af bestyrelse samt oprettelse af bestyrelsesfortegnelse. 

◦ Personer til valg til bestyrelsen: Trine Olsen, Sanna Sommer, Casper Andersen, Anders 

Voldum, Hjalte Schmidt.   

◦ Personer valgt: Hjalte Schmidt, Trine Olsen, Anders Voldum, Casper Andersen 

◦ Personer til valg som suppleanter: Mikkel Nørgaard , Ubonrat , Michael Hvam 

◦ Personer valgt: Ubonrat og Mikkel Nørgaard 

◦ Bestyrelsesfortegnelse: 

▪ Formand: Kristian Sigvard 

▪ Næstformand: Maria Jensen 

▪ Kasserer: Kirstine Dalgaard 

▪ PR: Hjalte Schmidt 

▪ Teknisk ansvarlig: Casper Andersen 

▪ Rumansvarlig: Anders Voldum 



▪ Referent: Trine Olsen 

▪ Første suppleant: Mikkel Nørgaard 

▪ Anden suppleant: Ubonrat Mueanchat 

 

1. Eventuelt. 

◦ Man kan overveje, om det er nødvendigt med band til fødselsdagsfesten (som gav stort 

underskud) 

◦ Vi skal overveje omfanget af fester/barer (sidste fest var f.eks. ikke bare for nano, men hele 

naturvidenskab) 

◦ Kontakt til /besøg hos nanoteknologi i andre danske byer. 

◦ Studerende med gode ideer kan altid komme til bestyrelsen med deres forslag 

◦ Man kunne snakke med iNanos ledelse og finde ud af, om man kan få nanorama-

arrangementer o.l. på hjemmesidens forside. 

◦ Mere reklame for nanoramas google-kalender 

◦ Sportsudvalg, der står for bl.a. tækkerstafet. Foreslået af Rasmus og Jeppe. 

◦ Short term exhance-udvalg. Foreslået af Michael 

◦ Folk, der har været i Norge kunne stille sig op og fortælle om turen i Norge 

◦ Lister på AULA skal opdateres. 

◦ Forslag: Udvalg til at arrangere inascon. Man kunne lave foredrag om det 

◦ Nanorama kunne varetage kontaktformidling ml. studerende og professorer   ang. poster til 

fremlæggelse til inascon. 

◦ Flere ”hvad kan man blive”-foredrag samt ”Hvad kan jeg skrive om i bachelor-projekt”-

foredrag. 

◦ Klager over indretning af den nye bygning kunne gå gennem nanorama. Evt. kunne et 

bygningsudvalg nedsættes. 

◦ Når TIMINI kommer til DK: hhv. bio-, kemi- og fysik-dag med foredrag. 

◦ God idé med et åbent bestyrelsesmøde eller åbent debatmøde. 


